Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

11
22-09-2022
F.05/17/514
NL:TZ:0000015998:F002
31-10-2017

R-C
Curator

mr. J.H. Steverink
mr A.E. Mulder

Algemene gegevens
Naam onderneming
FHB Holding B.V.

20-12-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FHB Holding B.V.
(hierna ‘FHB Holding’).

20-12-2018
2

Activiteiten onderneming
Holding activiteiten.

20-12-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 139.060,00

2016

€ 144.115,00

2014

€ 7.292,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 62.003,00

€ 517.955,00

Toelichting financiële gegevens
Niet van toepassing.

29-05-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

20-12-2018
2

Boedelsaldo
€ 4.235,00

20-12-2018
2

€ 8.685,00

29-05-2019
3

€ 10.935,00

29-08-2019
4

€ 14.685,00

31-12-2019
5

€ 16.935,00

30-03-2020
6

€ 19.185,00

29-09-2020
7

€ 23.685,00

26-03-2021
8

€ 28.185,00

23-09-2021
9

€ 32.685,00

22-03-2022
10

€ 35.685,00

22-09-2022
11

Verslagperiode
van
8-12-2017

20-12-2018
2

t/m
20-12-2018
van
20-12-2018

29-05-2019
3

t/m
28-5-2019
van
29-5-2019
t/m
28-8-2019

29-08-2019
4

van
29-8-2019

31-12-2019
5

t/m
30-12-2019
van
31-12-2019

30-03-2020
6

t/m
29-3-2020
van
30-3-2020

29-09-2020
7

t/m
28-9-2020
van
29-9-2020

26-03-2021
8

t/m
25-3-2021
van
26-3-2021

23-09-2021
9

t/m
22-9-2021
van
23-9-2021

22-03-2022
10

t/m
21-3-2022
van
22-3-2022
t/m
21-9-2022

Bestede uren

22-09-2022
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

27 uur 6 min

3

25 uur 30 min

4

14 uur 6 min

5

2 uur 36 min

6

1 uur 0 min

7

1 uur 54 min

8

4 uur 18 min

9

2 uur 48 min

10

3 uur 12 min

11

5 uur 12 min

totaal

87 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Omdat de invoerw ijze is aangepast w orden bestede uren uit voorgaande
verslagen niet meegenomen in de berekening.

20-12-2018
2

Bestede uren eerste verslagperiode: 9,5
Bestede uren tot en met tw eede verslagperiode: 36,6
De in dit verslag verstrekte gegevens en informatie is bestemd voor alle
betrokkenen, in het bijzonder voor crediteuren. Het verslag ziet op de
hoofdlijnen. Aan het verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.

1. In totaal zijn tot en met het derde verslag 62,1 uren besteed.

29-05-2019
3

1. In totaal zijn tot en met het 4e verslag 66,7 uren besteed.

29-08-2019
4

1. In totaal zijn tot en met het 5e verslag 69,3 uren besteed.

31-12-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1. De heer S. Kemper is bestuurder en enig aandeelhouder van FHB
Holding.
FHB Holding is bestuurder van For Healthy Buildings B.V., FHB Verhuur B.V., FHB
Gevelreiniging B.V. en FHB Bohle B.V. Daarnaast is FHB Holding enig

20-12-2018
2

aandeelhouder van For Healthy Building B.V. en FHB Verhuur B.V.
Dochtervennootschap FHB Gevelreiniging B.V. is eveneens op 31 oktober 2017
in staat van faillissement komen te verkeren.

1.2 Lopende procedures
1. Op het moment dat het faillissement w erd uitgesproken w as er sprake
van een lopende
procedure in eerste aanleg die w as geïnitieerd door FHB Holding en haar
dochtervennootschap FHB Gevelreiniging B.V. De curator heeft de
processtukken in deze procedure bestudeerd en heeft op grond hiervan
besloten de procedure niet over te nemen. Voor zover de curator
bekend, heeft de gedaagde in deze procedure nog geen ontslag van
instantie verzocht.
2. Bovenstaande procedure is geschorst.

20-12-2018
2

1.3 Verzekeringen
1. Voor zover bekend hield gefailleerde geen verzekeringen aan.

20-12-2018
2

1.4 Huur
1. Er zijn geen lopende huurovereenkomsten.

20-12-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
1. FHB Holding is op 18 februari 2014 opgericht als holding van de heer S.
Kemper. Haar activiteiten richtten zich met name op het voeren van
bestuur over FHB Gevelreiniging B.V.
De bestuurder heeft over de oorzaak van het faillissement verklaard dat FHB
Holding circa € 156.943,= aan schulden heeft, w aaronder een schuld van €
40.000,= aan de fiscus. FHB Holding heeft echter onvoldoende financiële
middelen om deze schulden te kunnen voldoen. Daarnaast is FHB Holding ter
zake van haar inkomsten afhankelijk van haar dochtervennootschap FHB
Gevelreiniging B.V. en staat zij borg voor de rekening-courantschuld van FHB
Gevelreiniging B.V. aan de bank.
FHB Gevelreiniging B.V. is op 31 oktober 2017 in staat van faillissement
verklaard. Gezien bovenstaande heeft FHB Holding besloten dat zij niet zonder
FHB Gevelreiniging B.V. voort kon bestaan. Derhalve heeft FHB Holding
gelijktijdig om haar eigen faillissement verzocht en is zij eveneens op 31
oktober 2017 in staat van faillissement verklaard.

20-12-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

20-12-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

20-12-2018
2

Toelichting
De arbeidsovereenkomst met de enige w erknemer is reeds per 1 oktober 2016
beëindigd. Deze w erknemer stelt een loonvordering op FHB Holding te hebben,
maar uit het onderzoek van de curator blijkt vooralsnog dat dit niet het geval
is.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De curator zal de oud-w erknemer verzoeken om een nadere onderbouw ing
van zijn loonvordering.

20-12-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

20-12-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

20-12-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

20-12-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

20-12-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

20-12-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

20-12-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

20-12-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

intellectuele eigendommen

€ 4.235,00

totaal

€ 4.235,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
1. FHB Holding beschikt over aandelen in haar dochtervennootschappen. De
curator doet onderzoek naar de w aarde hiervan.
2. Inmiddels is gebleken dat de w aarde van de dochtervennootschappen op
nihil kan w orden gesteld. Er w ordt bezien of tot een afw ikkeling via

20-12-2018
2

turbo-liquidatie kan w orden gekomen, hiervoor is echter de medew erking
van de andere aandeelhouder nodig.
Daarnaast is de afgelopen periode een regeling getroffen met een partij die
aanvankelijk de immateriële activa van gefailleerde had gekocht. Deze partij
kw am voor het tekenen van de koopovereenkomst terug op zijn bieding nu
ernstige inbreuk w erd gemaakt op de betreffende intellectuele
eigendomsrechten als gevolg w aarvan deze feitelijk w aardeloos w erden.
Uiteindelijk heeft de koper alsnog een bedrag van € 3.500,- (exclusief BTW )
voldaan op de boedelrekening voor de immateriële activa. Deze koopsom is al
op de boedelrekening ontvangen.

1. FHB Holding hield vijf aandelen in het kapitaal van FHB Bohle B.V. De
curator heeft de aandelen conform de regeling in de statuten
aangeboden aan de andere aandeelhouder, maar deze bleek niet bereid
de aandelen over te nemen. FHB Bohle B.V. betreft een lege
vennootschap, zij ontplooit geen activiteiten. In overleg met de andere
aandeelhouder is besloten om tot turboliquidatie van de vennootschap
over te gaan.

29-05-2019
3

Thans resteert alleen nog de afw ikkeling van de door gefailleerde gehouden
aandelen in FHB Verhuur B.V. en For Healthy Buildings B.V. De komende
verslagperiode zal w orden bezien op w elke w ijze deze aandelen kunnen
w orden afgew ikkeld.

1. Op 14 mei 2019 is FHB Bohle B.V. ontbonden door middel van een
turboliquidatie. Daarmee is deze kw estie afgew ikkeld.

29-08-2019
4

Er w ordt thans nog bezien op w elke w ijze de aandelen in FHB Verhuur B.V. en
For Healthy Buildings B.V. kunnen w orden afgew ikkeld. Dochtervennootschap
FHB Gevelreiniging B.V. heeft echter nog een vordering op For Healthy Buildings
B.V. op grond van ongerechtvaardigde verrijking. De afw ikkeling van de
aandelen van For Healthy Buildings B.V. zal derhalve w orden aangehouden
totdat deze vordering is afgew ikkeld.

1. Vanw ege het ontbreken van financiële gegevens met betrekking tot For
Healthy Buildings B.V. verloopt de afw ikkeling moeizaam. Vermoedelijk zal
ook deze vennootschap w orden ontbonden door middel van een
turboliquidatie.

1. Deze kw estie dient nog te w orden afgerond.

1. De financiële gegevens zijn nog niet ontvangen. De komende
verslagperiode zullen deze nogmaals w orden opgevraagd bij de
bestuurder.

1. De afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse gesprekken met de
indirect bestuurder gevoerd over de afw ikkeling van
dochtervennootschappen For Healthy Buildings B.V. en FHB Verhuur B.V.
Beiden vennootschappen zullen vermoedelijk w orden ontbonden door
middel van een turboliquidatie. Vanw ege het ontbreken van financiële
gegevens met betrekking tot deze vennootschappen verloopt de

31-12-2019
5

30-03-2020
6
29-09-2020
7

26-03-2021
8

afw ikkeling echter moeizaam. De aankomende verslagperiode zullen de
gesprekken met de indirect bestuurder w orden voortgezet.

1. Het contact met de indirect bestuurder verloopt moeizaam als gevolg
w aarvan deze kw estie nog moet w orden afgerond.

23-09-2021
9

22-03-2022
10

1. De kw estie is nog niet afgerond.

1. De indirect bestuurder verleent geen medew erking. De curator heeft
contact met de Kamer van Koophandel om deze kw estie opgelost te
krijgen. Zodra deze kw estie is afgerond, zal het faillissement w orden
afgew ikkeld.

22-09-2022
11

3.9 Werkzaamheden andere activa
1. Gesprekken met de koper en voeren van correspondentie met de
aandeelhouders van de dochtervennootschappen.

20-12-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

vordering koopsom aandelen (nietopeisbaar)

€ 144.450,00

€ 4.450,00

€ 0,00

totaal

€ 144.450,00

€ 4.450,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
1. FHB Holding heeft vorderingen uit hoofde van rekeningcourantverhoudingen. Uit de kolommenbalans 2017 blijkt een vordering
van € 369.748,20 van FHB Holding op haar directie en een vordering van
€ 6.435,11 op haar dochtervennootschap FHB Verhuur B.V. De curator
onderzoekt de omvang van de rekening-courantverhoudingen.

20-12-2018
2

FHB Holding heeft daarnaast in het voorjaar 2017 aandelen in haar
dochtervennootschap FHB Gevelreiniging B.V. verkocht. De koopsommen voor
deze aandelen zouden (grotendeels) nog niet zijn voldaan. De curator zal dit
nader onderzoeken.
1. De vorderingen uit hoofde van de koopsommen voor de aandelen zijn de
afgelopen periode afgew ikkeld. De vorderingen zijn afgekocht door de
drie aandeelhouders voor € 1.650,-, 1.550,- en 1.250,-. Deze bedragen
zijn nog niet op de boedelrekening ontvangen.
De vorderingen op dochtervennootschappen moeten als oninbaar w orden
gekw alificeerd. W el is er nog een sprake van een forse rekening-courant
vorderingen op de bestuurder in privé. De curator zet voor deze vordering de
incassow erkzaamheden voort.

1. De afkoopsommen van de vorderingen op de drie aandeelhouders zijn
inmiddels op de boedelrekening ontvangen.

29-05-2019
3

De afgelopen verslagperiode heeft de curator betaling gevorderd van het saldo
van de rekening-courant met de directie. Het betrof een bedrag van €
369.748,20. De bestuurder heeft de hoogte van de rekening-courant vordering
betw ist. Inmiddels is overeenstemming bereikt over een minnelijke regeling
met betrekking tot deze vordering. Zie hierna onder 7.5. De debiteurenpositie
is hiermee afgew ikkeld.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Afw ikkeling vorderingen uit hoofde van de koopsommen voor de aandelen en
incassow erkzaamheden voor de vorderingen op de bestuurder.

20-12-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
1. FHB Holding houdt een bankrekening aan bij de Rabobank Vallei en Rijn.
Deze rekening heeft een creditsaldo van € 6,16. Tot op heden zijn er nog geen
vorderingen door banken ingediend.
2. De Rabobank heeft geen vordering ingediend. De Rabobank heeft op
verzoek van de Belastingdienst de G-rekening opgeheven, het saldo w as nihil.

20-12-2018
2

5.2 Leasecontracten
1. FHB Holding had een Tesla model X in gebruik op basis van een financial
leaseovereenkomst. Deze leaseovereenkomst is reeds beëindigd en op 3
november jl. is het voertuig door de leasemaatschappij opgehaald.

20-12-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Mogelijkerw ijs heeft de Rabobank een pandrecht verkregen op de inventaris,
voorraden, transportmiddelen en vorderingen op derden. Tot op heden heeft
de curator echter geen pandaktes en dergelijke van de Rabobank mogen
ontvangen.

20-12-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Indien de Rabobank een pandrecht heeft verkregen, is zij separatist.

20-12-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

20-12-2018
2

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

20-12-2018
2

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van
reclame.

20-12-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

20-12-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal het creditsaldo op de bankrekening bij de Rabobank opvragen.

1. Het creditsaldo is door de bank verrekend in de compte joint.

20-12-2018
2
29-05-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de onderneming niet voortgezet.

20-12-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-12-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

20-12-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft geen doorstart gerealiseerd.

20-12-2018
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

20-12-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 0,00

20-12-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

20-12-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

20-12-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1. De curator heeft diverse administratieve bescheiden ontvangen van de
bestuurder. De curator zal nog nader onderzoeken of er is voldaan aan
de boekhoudplicht.
2. De boekhouding is niet actueel bijgehouden. De stelling dat de rechten
en verplichtingen niet uit de administratie kunnen w orden afgeleid is
gerechtvaardigd.

20-12-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
1. De jaarrekening over 2016 is tijdig gedeponeerd en de jaarrekening over
2015 is te laat gedeponeerd. De jaarrekening over 2014 is niet
gedeponeerd.

20-12-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Hiertoe w as gefailleerde niet verplicht.

20-12-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit zal nog nader w orden onderzocht.

1. Tot op heden is niet gebleken dat de aandelen zijn volgestort. Het
belang is echter gering nu het geplaatste aandelenkapitaal slechts €
100,- bedraagt. Op basis van een kosten-baten analyse zal de vordering
w orden afgeboekt.

20-12-2018
2
29-05-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
1. Er zal nog nader onderzoek w orden verricht naar onbehoorlijk bestuur.
2. De curator heeft aan de bestuurder medegedeeld dat door het te laat
deponeren van jaarrekening onbehoorlijk bestuur is gegeven. De bestuurder is
in de gelegenheid gesteld zijn visie op de oorzaak van het faillissement te
geven.

20-12-2018
2

Ja

29-05-2019
3

Toelichting
1. De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld op grond van
onbehoorlijk bestuur. Daarnaast heeft de curator aanspraak gemaakt op het
uit hoofde van de rekening-courantverhouding verschuldigde saldo. De
bestuurder heeft de aansprakelijkheid en de hoogte van de rekeningcourantvordering betw ist.
De afgelopen verslagperiode is de curator in onderhandeling getreden met de
bestuurder over de vorderingen. Daarbij heeft de bestuurder inzicht gegeven
in zijn financiële positie. Hieruit is gebleken dat de bestuurder geen verhaal
biedt voor de volledige vorderingen uit hoofde van onbehoorlijk bestuur en de
rekening-courant. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over een minnelijke
regeling met betrekking tot de vorderingen. De bestuurder zal een bedrag van
€ 27.000,- in 36-maandelijkse termijnen van € 750,- voldoen aan de boedel.
Ter zekerheid voor de nakoming van deze betalingsverplichting zal de
bestuurder een (voor executie vatbare) notariële schuldbekentenis ad €
27.000,- aan de curator afgeven. Hiertoe is reeds opdracht verstrekt aan de
notaris en de vaststellingsovereenkomst w aarin de regeling is vastgelegd is
door beide partijen reeds ondertekend.

Toelichting

29-08-2019
4

1. De afgelopen verslagperiode is de notariële schuldbekentenis ontvangen
evenaals een bedrag van € 2.250,- op grond van de getroffen regeling.

Ja

31-12-2019
5

Toelichting
1. De afgelopen verslagperiode is op grond van de getroffen regeling een
bedrag ontvangen van € 3.750,- in verband met de getroffen regeling.

Toelichting

30-03-2020
6

1. De afgelopen verslagperiode is op grond van de getroffen regeling een
bedrag ontvangen van € 2.250,- . Bestuurder heeft curator verzocht om het
opschorten van 2 termijnen in verband met de financiële positie ten gevolge
van de Coronacrisis. Curator heeft hierin toegestemd.

Toelichting

29-09-2020
7

1. De afgelopen verslagperiode is op grond van de getroffen regeling een
bedrag ontvangen van € 3.000,00. Er resteert nog een som van € 16.500 ter
betaling.

Toelichting
1. De afgelopen verslagperiode is op grond van de getroffen regeling een
bedrag ontvangen van € 4.500,-. Er resteert nog een som van € 12.000,- ter
betaling.

26-03-2021
8

Toelichting

23-09-2021
9

1. De afgelopen verslagperiode is op grond van de getroffen regeling een
bedrag ontvangen van € 4.500,-. Er resteert nog een som van € 7.500,- ter
betaling.

Toelichting

22-03-2022
10

1. De afgelopen verslagperiode is op grond van de getroffen regeling een
bedrag ontvangen van € 4.500,-. Er resteert nog een som van € 3.000,- ter
betaling.

Toelichting

22-09-2022
11

1. De afgelopen verslagperiode is op grond van de getroffen regeling een
bedrag ontvangen van € 2.250,-. Het betreft de laatste drie termijnen.
Daarmee is deze kw estie afgew ikkeld.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

20-12-2018
2

1. Er zal nog nader onderzoek w orden verricht naar paulianeus handelen.
2. Er is nog niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
1. De curator zal nader onderzoek doen naar de boekhoudplicht, de
stortingsverplichting van de aandelen, onbehoorlijk bestuur en
paulianeus handelen.

1. Met de bestuurder is een minnelijke regeling getroffen zie onder 7.5.

20-12-2018
2

29-08-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1. Doornemen administratie. Onderhandelen met bestuurder over de
vorderingen uit hoofde van onbehoorlijk bestuur. Corresponderen met de
rechter-commissaris. Opstellen vaststellingsovereenkomst.

1. Treffen van minnelijke regeling, toezicht houden op nakoming
betalingsverplichting.

29-05-2019
3

29-08-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

20-12-2018
2

Toelichting
1. Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de
curator en haar medew erkers verrichte w erkzaamheden.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 45.486,00

20-12-2018
2

Toelichting
De fiscus heeft een preferente vordering ter hoogte van € 45.000,= ingediend.
1. € 45.486,00.

Toelichting

22-09-2022
11

1. De curator heeft een actueel schuldenoverzicht bij de Belastingdienst
verzocht. Dit is nog niet ontvangen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

20-12-2018
2

Toelichting
1. Het UW V heeft nog geen vordering ingediend; deze w ordt ook niet
verw acht.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
1. Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

20-12-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

20-12-2018
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn alle bekende concurrente crediteuren
aangeschreven met het verzoek hun vordering bij de curator in te dienen Tot
op heden heeft één concurrente crediteur een vordering ter verificatie
ingediend.
1. 5.

5

29-05-2019
3

Toelichting
1. Inmiddels hebben vijf concurrente crediteuren een vordering ter verificatie
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 71.655,21

20-12-2018
2

Toelichting
1. € 13.343,43

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
1. Over de w ijze van afw ikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.
2. Het faillissement zal vermoedelijk w orden opgeheven w egens gebrek
aan baten of in het meest gunstige geval vereenvoudigd w orden
afgew ikkeld.

1. Vermoedelijk zal het faillissement vereenvoudigd w orden afgew ikkeld
met een gedeeltelijke uitkering op de preferente vordering van
belastingdienst.

1. Vermoedelijk zal het faillissement in 2022 vereenvoudigd w orden
afgew ikkeld.

20-12-2018
2

29-05-2019
3

29-08-2019
4

1. De verw achtingen zijn ongew ijzigd.

31-12-2019
5

1. Zie verder punt 10.

30-03-2020
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Het inventariseren en aanschrijven van de crediteuren.

20-12-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Door of tegen de boedel zijn geen procedures ingesteld.

20-12-2018
2

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

20-12-2018
2

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

20-12-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

20-12-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. De w erkzaamheden van de curator zullen zich de komende periode met
name richten op het onderzoek in de administratie en het onderzoek
naar de vorderingen op derden.
2. De incassow erkzaamheden voor de vordering op de bestuurder en het
onderzoek naar onbehoorlijk bestuur w ordt voortgezet.

1. Afw ikkelen aandelen dochtervennootschappen en betalingsregeling
bestuurder monitoren.

1. Afw ikkelen aandelen dochtervennootschappen en betalingsregeling
bestuurder monitoren.

20-12-2018
2

29-05-2019
3

29-08-2019
4

1. Afw ikkelen aandelen dochtervennootschappen en betalingsregeling
bestuurder monitoren.

1. Afw ikkelen aandelen dochtervennootschappen en betalingsregeling
bestuurder monitoren.

1. als hiervoor.

Als hiervoor.

31-12-2019
5

30-03-2020
6

29-09-2020
7
26-03-2021
8

1. Als hiervoor.

23-09-2021
9

1. Als hiervoor.

22-03-2022
10

1. Als hiervoor.

22-09-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1. Over de termijn van afw ikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.
2. De verw achting bestaat dat de w erkzaamheden in dit faillissement
binnen zes maanden moeten kunnen w orden afgerond.

1. Als de betalingsregeling door de bestuurder correct w ordt nagekomen zal
het faillissement na ommekomst van drie jaar kunnen w orden
afgew ikkeld.

1. Naar verw achting zal afw ikkeling in 2022 plaatsvinden.

20-12-2018
2

29-05-2019
3

30-03-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2023

22-09-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden ten behoeve van de afw ikkeling van het faillissement.

20-12-2018
2

Bijlagen
Bijlagen

